
OO lleeiittoorr ddoo mmêêss ddee OOuuttuubbrroo
O António Daniel é aluno da turma D, do 6º ano, e tem vindo a

mostrar-se frequentador habitual da nossa biblioteca. Ele é o
nosso leitor do mês e, por essa razão, fomos entrevistá-lo.

-- QQuuaaiiss ooss lliivvrrooss qquuee jjáá rreeqquuiissiittaassttee ee lleessttee,, ddeessddee qquuee aass aauullaass
ccoommeeççaarraamm??

- Este ano, comecei a ler a colecção Uma Aventura. Já li Uma
Aventura na cidade, Uma Aventura nas férias de Natal, Uma
Aventura nas férias da Páscoa, Uma Aventura na falésia, Uma
Aventura em viagem e, neste momento, estou a ler Uma Aventura
alarmante.

-- JJáá lleessttee mmuuiittooss lliivvrrooss!! DDee qquuaall ggoossttaassttee mmaaiiss ee ppoorrqquuêê??
-Gostei muito de ler Uma Aventura em viagem porque gosto

muito de História e a acção deste livro passa-se num castelo na
Escócia e... também porque, no final, os ladrões apanham um
grande susto.

-- QQuuaannttoo tteemmppoo ddeemmoorraass aa lleerr uumm lliivvrroo?? EEmm qquuee mmoommeennttooss ddoo
ddiiaa ttee ddeeddiiccaass àà lleeiittuurraa??

- Depende. Normalmente leio mais à 5ªfeira, na biblioteca,
enquanto espero pela aula de EVT, mas, às vezes, também leio
nos intervalos. Em casa leio depois de fazer os trabalhos de casa,
à noite não leio porque já estou com sono. 

-- SSee ttiivveesssseess ddee ccoonnvveenncceerr uumm aammiiggoo aa lleerr mmaaiiss,, oo qquuee llhhee
ddiirriiaass??

- Como leio muito, aprendo com os livros e, então, eu diria ao
meu amigo que se ele ler poderá ser melhor aluno.

-- PPaarraa tteerrmmiinnaarr vvaaiiss ccrriiaarr uummaa ffrraassee aa ppaarrttiirr ddaass ppaallaavvrraass:: LLeerr
éé........

- Ah! Estou a lembrar-me das borboletinhas que aparecem no
manual...Ler é... uma forma de voar... na imaginação.

- Obrigada, António Daniel, pela tua colaboração e...continua a
ler. 

EEssttee ffooii oo lliivvrroo eessccoollhhiiddoo ppeelloo nnoossssoo lleeiittoorr
ddoo mmêêss.. 

Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada
são as autoras da colecção  Uma
Aventura que tanto tem agradado aos
jovens leitores. 

A sua publicação teve início em 1982 e, em
Março, deste ano, foi editado o 50º volume

com o título Uma Aventura no alto mar.

VViissiittaa gguuiiaaddaa àà bbiibblliiootteeccaa 

Para ti que és aluno do 5º ano.
Já conheces a biblioteca da

escola?
Durante as duas primeiras

semanas de Outubro, todas as
turmas de 5º ano são convidadas a
visitar a biblioteca durante uma
aula de Estudo Acompanhado.
Pretende-se com esta actividade

que os novos alunos se
familiarizem com o espaço
biblioteca. Na visita irás ficar a
conhecer a forma como estão
organizados os documentos e
quais são as condições em que se
podem utilizar. Também irás
aprender conceitos elementares de
pesquisa de informação e irás
tomar contacto com os recursos
existentes na biblioteca e que se
destinam a apoiar a tua
aprendizagem.
Queremos que todos sejam

capazes de utilizar os documentos
de uma forma autónoma e
responsável.
A biblioteca é um espaço

agradável que se pretende que seja
muito frequentado e que o gosto
pelos livros e pela cultura vá
aumentado.
Os livros adoram a presença dos

alunos junto deles.
Visita-os. Eles estão à tua espera!

...continua no próximo Boletim.

HHiissttóórriiaa ddaa BBaannddaa DDeesseennhhaaddaa
A BD através da BD

Considera-se que as pinturas
rupestres são a génese da BD.
Também no Egipto os hieróglifos
continham figuras.


